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EDITAL Nº 01/2017 – Mestrado em Educação 

Processo Seletivo Interno de Bolsas PROSUP/CAPES - Univille 

 
A coordenação do Mestrado em Educação da Universidade da Região de Joinville 
- Univille, torna público o presente edital e convida os candidatos que iniciarão o 
curso em março de 2017 (Turma VII - 2017), a se inscreverem para o processo 
seletivo de bolsas do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de 
Ensino Particulares - PROSUP, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES, por meio das cotas concedidas à Univille.   
 
 
1. OBJETIVOS  

O presente edital tem por objetivos: 
 

I. Conceder bolsas de mestrado para o desenvolvimento de pesquisa que 
propiciará a formação de pós-graduandos inseridos no Programa de Pós-
Graduação stricto sensu em Educação da Univille; 
 

II. Contribuir para a manutenção de padrões de excelência e eficiência, 
adequados à formação dos recursos humanos de alto nível; 

 
III. Reforçar os grupos de pesquisa do curso, visando à consolidação da pós-

graduação institucional. 
 
 
2. COTAS DE BOLSAS PROSUP/CAPES 
 
Há duas modalidades de bolsa, uma denominada Integral e outra Parcial. A 
distribuição das bolsas ocorrerá de acordo com o Quadro a seguir e serão 
concedidas pelo prazo de 12 meses a partir de março de 2017: 
 

Mestrado em Educação Turma 2017 

Modalidade 
Integral 

Modalidade 
Parcial 

01 04 

 
A modalidade Integral é constituída por bolsa no valor de R$ 1.500,00, a ser 
depositado pela CAPES na conta bancária do aluno, e mais a isenção do 
pagamento das mensalidades do curso. A modalidade Parcial se caracteriza como 
um auxílio, no valor de R$ 800,00, que o aluno receberá em conta bancária em seu 
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nome e deverá repassá-lo imediatamente à instituição, mediante pagamento de 
boleto bancário, referente à mensalidade do curso. Nessa modalidade, o acadêmico 
contemplado estará isento da cobrança da diferença entre o valor da mensalidade e 
da bolsa, durante o período de vigência do benefício. 
 
 

3. CRONOGRAMA 
 
As inscrições para o processo seletivo de bolsa deverão ser feitas na secretaria do 
curso de acordo com o calendário abaixo: 
 

ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrição De 09 a 17/02/2017 

Horário de atendimento Das 08h às 12h e das 13h às 19h 

Divulgação do resultado 22/02/2017 

Implementação das bolsas/taxas A partir de março de 2017 

 
 
4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
- Ficha de inscrição preenchida (disponibilizada por e-mail); 
- Cópia de documentos complementares e comprobatórios do currículo que não 
foram entregues no ato da inscrição no Mestrado; 
- Comprovação de não estar trabalhando ou estar em licença sem remuneração, por 
meio da carteira de trabalho (original e cópia), ou pela entrega de declaração de 
licença de trabalho por parte do empregador, no caso de candidatar-se à bolsa 
integral;  
- Os candidatos à bolsa integral que possuírem vínculo empregatício e que 
desejarem concorrer, poderão efetuar suas inscrições neste processo, sendo que a 
concessão ficará condicionada a comprovação do seu desligamento/afastamento 
profissional. 
 
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Os critérios de seleção dos candidatos são os seguintes:  
 
- Participação em Eventos na área da Educação nos últimos cinco anos (exemplo: 
Congressos, Fórum, Seminários, Simpósios etc.); 
- Publicações em periódicos e/ou anais de eventos da área da Educação nos últimos 
cinco anos; 
- Média das notas constantes no histórico da Graduação; 
- Certificado de curso de Especialização. 
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6. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA 
 
São atribuições do beneficiário/bolsista: 
 
a) cumprir todas as determinações regimentais do curso e da instituição participante 
do PROSUP no qual está regularmente matriculado; 
b) dedicar-se integralmente às atividades do curso, visando atender aos objetivos do 
cronograma de atividades e cumprir tempestivamente o prazo máximo estabelecido 
para sua titulação;  
c) assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos da CAPES, na 
hipótese de interrupção do estudo, salvo se motivada por doença grave devidamente 
comprovada; 
d) quando for beneficiário de bolsa parcial (previsto no Art. 8º, inciso II do 
regulamento anexo à portaria CAPES nº 181/2012), repassar mensalmente à 
instituição a qual está vinculado o valor da taxa escolar recebido em sua conta, 
sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso do não cumprimento desta 
obrigação; 
e) restituir os recursos recebidos irregularmente à CAPES, quando apurada a não 
observância das normas do PROSUP, salvo se motivada por caso fortuito, força 
maior, circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente 
comprovada e fundamentada em parecer da Comissão de Bolsas. A avaliação 
dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva da CAPES, 
em despacho fundamentado. 
 
São requisitos para a concessão de bolsa de estudo integral ou parcial para o pós-
graduando: 
 
a) Não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição promotora do curso de 
Mestrado em Educação; 
b) Realizar estágio de docência conforme as normas do curso de Mestrado em 
Educação; 
c) Não acumular a bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro 
programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional ou 
internacional; 
d) Se servidor público, demonstrar regularidade do afastamento do exercício do 
cargo no caso de solicitação de bolsa integral;  
e) Estar regularmente matriculado no curso de Mestrado em Educação; 
f) Firmar Termo de Compromisso, declarando estar ciente e de acordo com os 
requisitos estabelecidos neste edital e no regulamento do Programa de Suporte à 
Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares - PROSUP (anexo à Portaria 
CAPES nº 181 de 18/12/2012); 
g) Para a concessão da bolsa integral, exigir-se-á dedicação integral às atividades 
do curso de Mestrado em Educação; 
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h) Para a concessão da bolsa parcial, exigir-se-á dedicação de, além das horas para 
as atividades da matriz curricular do Mestrado, no mínimo mais 20 horas semanais 
às atividades do curso de Mestrado em Educação; 
i) Só poderão se inscrever no processo seletivo interno de bolsa, alunos que 
cumpram a carga horária completa de disciplinas obrigatórias e eletivas do curso. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
-  A cota de bolsas disponível ao ME poderá ser alterada;  
 
- É vedada a solicitação de bolsa para estudantes que tenham aprovado o 
recebimento de recurso financeiro (bolsa) de qualquer agência de fomento pública;  
 
- Os casos omissos do presente edital serão decididos pela Comissão de Bolsas 
PROSUP/CAPES do curso; 
 
- Este edital trata da concorrência de bolsas a ser disponibilizadas a partir de março 
de 2017, sendo que não há garantia de sua implementação, pois os recursos são 
provenientes do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 
Particulares - PROSUP/CAPES. 
 
 

Joinville, 09 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Rosânia Campos 
Coordenadora do Mestrado em Educação 
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